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Valg til Hovedstyrelsen. 

 
Den 19. november åbnes der for afgivning af stemmer til Hovedstyrelsesvalget i DLF. Hvert 

medlem har 18 stemmer, som man kan fordele på én eller flere af kandidaterne efter eget 

valg. Der skal vælges 18 medlemmer. I pensionistfraktionen, (fraktion 4) stillede kun én 

kandidat op til pladsen, hvorfor hun blev valgt uden kamp. Valget afsluttes d. 1. december 

kl. 16. Herefter kan man i løbet af forholdsvis kort tid se resultatet af valget på foreningens 

hjemmeside samt folkeskolen.dk.  

 

Kandidater 

På folkeskolen.dk kan du se de kandidater, der stiller op, følge valgkampen dag for dag og 

evt. deltage i debatten med kandidaterne. 

 

Stemmeafgivningen foregår elektronisk via foreningens hjemmeside www.dlf.org - 

”Hovedstyrelsesvalg 2015”. Der skal anvendes NemID eller pinkode til log in. Du kan også 

afgive din stemme via vores egen hjemmeside, hvor der er et link i ”karrusellen” øverst på 

siden. 

 

Kredsstyrelsen for Vestfyns Lærerkreds anbefaler at stemme på Charlotte Holm fra Odense 

Lærerforening. Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med Niels Munkholm, som 

har valgt ikke at stille op til den kommende periode. Vi håber, at Charlotte bliver valgt ind, 

så vi fortsat vil have en fynsk repræsentant i hovedstyrelsen. 

 

Kandidater og valgmateriale kan ses på kredsens hjemmeside og på  folkeskolen.dk. 

 

Forhandling af lokale, individuelle løntillæg. 
Vestfyns Lærerkreds har forhandlet lokale individuelle løntillæg på vegne af kredsens med-

lemmer.  

Kredsens tilgang til forhandlingerne var, at vi ønskede at indgå aftaler om generelle omklas-

sificeringer og forhåndsaftaler, men det ønskede modparten Assens Kommune ikke. Vi for-

handlede derfor individuelt for hvert enkelt medlem, men opnåede et resultat, der i stor ud-

strækning nærmede sig vores udgangspunkt. 

Vi har opnået et AMR-tillæg, svarende til et halvt TR-tillæg, på samtlige skoler. 

For lærere, der har taget en relevant PD, har vi med enkelte undtagelser, opnået et ekstra løn-

trin. 

For vejledere har vi forhandlet og fået funktionstillæg, afhængigt af i hvilket omfang, den 

pågældende lærer udfører vejledning indenfor sit område. 

Vi har desuden forhandlet enkelte løntillæg til medlemmer ansat udenfor folkeskolen. 

Vi har henholdt os til kredsens lønpolitik, der bl.a. siger, at aftalerne skal være forklarlige og 

gennemskuelige. 

Der har ikke på forhånd været afsat centrale midler til disse forhandlinger i hverken OK 13 

eller OK 15. 

http://www.folkeskolen.dk/571176/her-er-kandidaterne-til-hovedstyrelsesvalget
http://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/hovedstyrelsesvalg-2015/?filter=debate
http://www.dlf.org
http://www.vestfyns-laererkreds.dk/
http://www.vestfyns-laererkreds.dk
http://www.folkeskolen.dk/emneord/arbejdsliv/dlf/hovedstyrelsesvalg-2015/


Det er aftalt, at der bliver nye forhandlingsrunder i foråret 2016 samt i efteråret 2017 i den 

nuværende overenskomstperiode. Vi vil derfor opfordre kredsens TR til at tage en løndrøf-

telse på et kommende møde i faglig klub. 

 

Evaluering af arbejdstid. 

 
Ved overenskomstforhandlingerne 2015 indgik KL og LC en aftale om 15 punkter vedrø-

rende arbejdstid. De og Lov 409 dannede udgangspunkt for de lokale forhandlinger vedr. 

formuleringen af dialogpapiret, der er Assens Kommunes fortolkning af  arbejdstidsregler-

ne.  

Som noget nyt blev der indført en model med 2 timers flekstid, som et forsøg på at skabe 

lidt fleksibilitet, som både læreren og skolen kunne profitere af. Det blev desuden slået fast, 

at man på sin opgaveoversigt skulle have tal for undervisningsmængden, den samlede forbe-

redelsesmængde samt øvrig tid. Desuden blev den 6. ferieuge normaliseret, så den nu kan 

afholdes på linje med alle andre faggrupper. 

Danmarks Lærerforening har i uge 45-46 gennemført en koordineret indsats via faglig klub 

for at få sat de 15 punkter på dagsordenen, dels på den enkelte skole, dels på landsplan. I har 

derfor sammen udfyldt spørgeskemaet, der vil give et billede af, hvordan det går med ud-

møntningen af de 15 punkter.  

Derudover har Vestfyns Lærerkreds aftalt med Assens Kommune, at vi sammen evaluerer 

vilkårene vedrørende arbejdstid,  så erfaringerne fra i år kan indgå i forberedelsen af det 

kommende skoleår. 

Vi synes, at vi er kommet et lille stykke ad vejen mod ordentlige arbejdsvilkår for lærerne i 

Assens Kommune, men det grundlæggende problem med at skabe balance mellem ressour-

cer og krav, især manglende tid til forberedelse, er endnu ikke løst. 

På den baggrund er det helt uantageligt, at regeringen via sit omprioriteringsbidrag skaber 

endnu større usikkerhed om finansieringen af folkeskolereformen, ligesom det ekstraordi-

nære tilskud på 14,6 mio. kr. pr. skoleår bortfalder fra 1. august 2017. Hvis ikke der findes 

en løsning på dette, må man forudse, at skolevæsenet i Assens Kommune i årene efter 2016 

udvikler sig, eller skulle man sige afvikler sig, til ren discount. 

 

18.11.2015 Kredsstyrelsen, Vestfyns Lærerkreds. 

Kredskontor: 

Søndergade 1A,  

5620 Glamsbjerg 

tlf. 64721064 

 
e-mail:  

084@dlf.org 
 
Hjemmeside:  

www.vestfyns-laererkreds.dk 

 

Kontorets åbningstider: 

 

Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 

Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)

  

Kredsstyrelsen:  

 

Kredsformand  

John Rasmussen, Vissenbjerg Skole  

 

Næstformand, sagsbehandler, kasserer 

Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen  

 

Medlem af kursus– og arbejdsmiljøpolitisk 

forum. 

Hanne Godsk Andersen, Assensskolen  

 

Medlem af Pædagogisk Politisk forum. 

Anette Kristensen, Aarupskolen 

Vestfyns Lærerkreds 
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